
 الرمحن الرحقم بسم اهلل

 احلؿد هلل، وأصفد أن ٓ إله إٓ اهلل، وأن حمؿد ظبده ورشوله صذ اهلل ظؾقه وشؾم

 أما بعد:

ِِ َ ﴿فقؼول اهلل تعاػ:  ِِ ا اَّلِذيَن آَمنُوا اَّتُقوا اهللَ َوُكوُنوا َمَع اّلَّصاا َ ، قةال [111﴾ ]التوبةة:َيا َأُّيه

 ،وتـجوا من ادفالك ،تؽوكوا مع أهؾه ،صُدقوا والزموا الصدقأي: ااإلمام ابن كثر رمحه اهلل: )

وجيعل لؽم فرجا من أموركم، وخمرجا، وقةد قةال اإلمةام أمحةد: حةدبـا أبةو معاوثةة، حةدبـا 

ظن ظبد اهلل، هو ابن مسعود، ريض اهلل ظـه، قال: قال رشول اهلل صةذ اهلل  ،األظؿش ظن صؼقق

ق هيدي إػ الز وإن الز هيدي إػ اجلـة، ومةا ثةزال ظؾقؽم بالصدق؛ فنن الصد))ظؾقه وشؾم: 

الرجل ثصدق وثتحّرى الصدق حتى ثؽتب ظـد اهلل صدثؼا، وإثاكم والؽةذ،، فةنن الؽةذ، 

 هيدي إػ الػجور، وإن الػجور هيدي إػ الـار، وما ثزال الرجل ثؽذ، وثتحرى الؽذ،، حتى

 أخرجاه ذم الصحقحغ. .(ثؽتب ظـد اهلل كذابا

بة، ظن ظؿرو بن ُمّرة، شؿع أبا ظبقدة حيدث ظن ظبد اهلل بن مسعود، ريض اهلل ظـه، وقال صع

َا اَلِذثَن آَمـُةوا اَتُؼةوا  }أكه قال: ]إن[ الؽذ، ٓ ثصؾح مـه جد وٓ هزل، اقرءوا إن صئتم:  َثا َأهيه

 ( اهةه رخصةبم قال: ففل دمدون ألحد فق-هؽذا قرأها - {اهللََ َوُكوُكوا ِمَن الَصاِدِقَغ 

(: 11/181ومن ادـاشب ذم هذا ادوضع ما صح ذم جامع معؿر ادطبوع ضةؿن ادصةـ) )

ظن قتادة قال كان مطرف بن ظبد اهلل بن الشخر وصاحب له رسثا ذم لقؾة مظؾؿةة فةن ا ضةرف 

 :شوط أحدمها ظـده ضوء فؼال لصاحبه أما إكا لةو حةدبـا الـةاذ  ةذا كةذبوكا فؼةال مطةرف

 .ثؼول ادؽذ، بـعؿة اهلل أكذ، (،ادؽذ، أكذ)
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 معا  بن ثزثد العامري كام ذم اإلصابة لؾحافظ ابن حجر: وذم  لك قال 

 بـي ظامر أثةن أثةن الػةرار

 

 مةةةةن اهلل واهلل ٓ ثغؾةةةةب 

 مـعةةتم فةةرامض أمةةوالؽم 

 

 وتةةرك صةة تؽم أظجةةب 

 وكةةذبتم احلةةق فةةقام أتةةى 

 

 وإن ادؽةةةذ، لبكةةةذ، 

الرثار هداه اهلل ك ما ظجقبا؛ جحد فقه ما ببت ظـه من كسبة شامظه أخرج أبو مالك             

لؼول الشقخ ربقع )أبعدوا احلجوري ظن الؽرد ولقؽن البدثل موجودًا( مع شامع أظداد 

الثؼات  لك مـه مما ثدل أن هذه الػتـة ظؾقـا مل ثتورع أصحا ا ظن الؽذ،، وإكؽار ادعؾومات 

األلػاظ اجلزافقة ظذ من أببت ما ظؾم ظـفم لؾتخؾص بتؾك الصحقحة وغر  لك، مع إكزال 

 بعضفم ظذ الدظوة السؾػقة وأهؾفا.ادـاورة من 

 ..ؾةدظوة ذم الةقؿن مةن مؽامةدلعؾم بام ثةدبر ثؽن ثمل وإلقؽم اظتذار أيب مالك بخطه؛ وأكه 

در هذا ظن أن ثصكان ثخاصة دار احلدثث بدماج حرشفا اهلل والؼامؿغ ظؾقفا من قبل أكاذ ما 

وأكه كان وراء  لك التحرثش من كان ثظـه كاصحا، وقد شؿى الـاصةح ادةذكور الةذي . مـفم

 هو وراء  لك بام تػقده صفادة العدول ظؾقه.

 بغ الؽذ،، والقؿن الػاجرة، وتؽذثب الصادقغ.ع مما ثدل ظذ أكه مج

 وكسلل اهلل شسه من هذه الػضامح وغرها مما ٓ ثرضقه ظز وجل.
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 قال أبو مالك:

 ادوقر: فضقؾة الشقخ اجلؾقل أيب ظبد الرمحن حيقى بن ظع احلجوري  إػ

 الس م ظؾقؽم ورمحة اهلل وبركاته:

 وبعد:

واحلؿةد هلل  [112﴿َوَظَسى َأْن َتْؽَرُهوا َصْقًئا َوُهَو َخةْرٌ َلُؽةْم﴾ ]البؼةرة:فقؼول اهلل ظز وجل 

دون ظؾقه، مما حيؿل أهل الباضل ظذ السةعي ذم حمسو  قضامه وقدره، وكل أهل فضل وخرظذ

إفساده، وإفساد  ات البغ، وما شؾم من  لك حتى أصحا، حمؿد صذ اهلل ظؾقةه وشةؾم، وهلل 

احلؽؿة البالغة، وٓ أحد ثعؾم أثن اخلر له، وإن كان العبد بطبقعته ٓ حيب أن ثم ى، أو خيةرج 

 ببعقد. من بؾد قد ألػه، وما قصة صقخـا رمحه اهلل ظـا

ؾدظوة ذم الةقؿن مةن مؽامةد وأقسةم لبم اظؾم ظػى اهلل ظـا وظـك أكـي مل أكن أظؾم بام ثدبر 

باهلل ظذ  لك؛ وخاصة دار احلدثث بدماج حرشفا اهلل والؼامؿغ ظؾقفا من قبل أكاذ ما كـةت 

أطن أن ثصدر هذا مـفم، حتى جؾست مع صقخـا حمؿد بن ظبد الوها، الوصةايب حػظةه اهلل، 

   ي  لك بقـاكا مػص  أاال ما كـت أجده ذم صدري، وقؾت لؾشةقخ حمؿةد حػظةه اهلل: ثةاوبغ

حمؿةد أشةـد الؼضةقة إػ الشةقخ  قةىثا لقت الشقخ حي لقت هذا كان قبل أن حيصل ما حصل، و

 ثبقـوا  ي حؼقؼة األمر، ولؽن قدر اهلل وما صاء فعل.وبؼقة مشامخـا لقـاصحوين، و

ولؽن شآيت إػ دمةاج إن صةاء ذم هذه الورقة لبقان ما جيول ذم خؾدي، بم إكه ٓ ثتسع ادجال 

اهلل تعاػ، وأ كر لك األشبا، والدوافع التي تسببت ذم حصول ما قد جرى، وإكا هلل وإكةا إلقةه 

 راجعون.

 ومن هو الذي كان وراء  لك كؾه، وكـت أطـه كاصحًا.
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ذم دماج وذم غرها بلرواحفم، وإين إن صةاء بم اظؾم أكا إن صاء اهلل من الذثن َثْػُدوَن الدظوة 

اهلل من الذثن ٓ ثؼدمون اهلوى ظذ احلق، واخلر وواهلل ما كان خروجي مةن دمةاج هروبةا وٓ 

ظجزا، وإكام كان تسؽقـا لؾػتة ولس مة قؾبي، ودا وجدته ذم ك مك معي ذم اهلات) من الشةدة 

 واحلؿد هلل.

ام، واهلل شةبحاكه وتعةاػ ثؼةول: ﴿ُخةِذ اْلَعْػةَو َوْأُمةْر هذا وتؼبؾوا مـةا فةامق الةود وآحةس

 .[111﴾ ]األظراف:بِاْلُعْرِف 

و ثؼول كبقا صذ اهلل ظؾقه وشؾم ) ٓ تعقـوا الشقطان ظذ إخقؽم( مع أكه قةد ذ، اخلؿةر و 

ر فؼةال اظؿؾةوا مةا صةئتم فؼةد غػةرت صذ اهلل ظؾقه وشؾم )) لعل اهلل اضؾع ظذ أهل بةدقال 

 لؽم((

  .تعؾؿون ما صـع حاضب ريض اهلل ظـهو أكتم 

 فؼـا اهلل و إثاكم لؽل خر و جـبـا مواضن اهل كو

 كتبه أبو مالك الرثار

 أمحد بن ظع الؼػقع

 هة2/1212/ 11
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